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Η θεώρηςη του ανθρώπου ωσ εικόνασ θεοφ ή  
Η ευχαριςτιακή θεώρηςη τησ παιδείασ 
 
Σεβαςμιϊτατε, ςεβαςτοὶ πατζρεσ, 
Κφριοι επίςθμοι προςκεκλθμζνοι 
αγαπθτοὶ ςυνάδελφοι, αγαπθτοὶ μακθτζσ, αγαπθτοὶ φίλοι,  
 

        Γιορτι τθσ Παιδείασ ςιμερα, που θ Εκκλθςία τιμά τρεισ κορυφαίουσ πατζρεσ και 
δαςκάλουσ τθσ ελλθνικισ και χριςτιανικισ παιδείασ, τουσ τρεισ Ιεράρχεσ. Θ ςφνδεςθ αυτι 
ζγινε γιατί οι Ζλλθνεσ Πατζρεσ και ιδιαίτερα οι τρεισ Ιεράρχεσ,   κατόρκωςαν να φκάςουν 
ςε μια εκπλθκτικι μεταμόρφωςθ πολλϊν ςτοιχείων του αρχαίου ελλθνιςμοφ, ςε μια 
εναρμόνιςι τουσ με τθ χριςτιανικι πίςτθ και μ’ αυτι τθν ζννοια να δθμιουργιςουν μια 
νζα ιςτορικι πραγματικότθτα, που ςυνικωσ τθν ονομάηουμε ελλθνοχριςτιανικι. 

Αυτό είναι το παράδειγμα των Πατζρων, ο τρόποσ του Χριςτοφ, θ πρόςλθψθ του 
κόςμου, του πολιτιςμοφ τθσ κάκε εποχισ και θ μεταμόρφωςι του μζςα ςτθ εκκλθςία για 
τθ ςωτθρία του. Εξ άλλου ότι μζνει απρόςλθπτο δεν μπορεί και να ςωκεί.  Ο λόγοσ τθσ 
εκκλθςίασ και ςιμερα ςαν λόγοσ ςωτθρίασ προχποκζτει τθ ςυνάντθςθ και τθν πρόςλθψθ 
του ςθμερινοφ πολιτιςμοφ.  

Τὰ προβλιματα ποὺ μαςτίηουν τὸν ελλθνικὸ λαὸ  ςτισ μζρεσ μασ  είναι πολλὰ και 
εξαιρετικὰ ςοβαρά. Διανφουμε ίςωσ  μία ἀπὸ τὶσ δυςκολότερεσ περιόδουσ τθσ ιςτορίασ 
μασ. Είναι όμωσ γεγονόσ πωσ θ Παιδεία είναι από τα μεγαλφτερα προβλιματα και του 
λαοφ μασ, αλλά όπωσ μασ το δείχνει θ εικόνα του κόςμου, και όλθσ τθσ ανκρωπότθτασ. 
 
       Εδϊ και χρόνια, ςτθ Δφςθ νωρίτερα ςε μασ κάπωσ αργότερα, θ παιδεία ζχει εκπζςει 
ςε εκπαίδευςθ, τθσ ζχει επιβλθκεί μονοδιάςτατα, ςχεδόν ολοκλθρωτικά ςαν ςτόχοσ  αυτό 
που επιβάλλει ο τεχνικόσ πολιτιςμόσ.  Το κεντρικό πρόβλθμα τθσ  εκπαίδευςθσ ςιμερα 
είναι, ότι όχι μόνο ο ςτόχοσ και θ κατεφκυνςθ, αλλά και θ δομι τθσ όλθ  είναι   
αναπτυξιακι, ωφελιμιςτικι, χρθςιμοκθρικι. Είναι δομθμζνθ ζτςι ϊςτε να υπθρετεί τθν 
ανάπτυξθ και τθν ευθμερία των ατόμων τθσ κοινωνίασ. Αυτόσ είναι ο καρκίνοσ που τρϊει 
τα ςωκικά τθσ, ο ιόσ που δθλθτθριάηει και εξουδετερϊνει όλεσ τισ προςπάκειεσ για 
βελτίωςι τθσ, ο κεόσ ςτον οποίο προςφζρει κυςία ότι καλφτερο ζχουν οι νζοι. Είναι 
υποδουλωμζνθ ςτθν πιο βαριά δουλεία, τθν κατζχει ο δαίμονασ του ςυμφζροντοσ. Αυτόσ 
ο δαιμονιςμόσ εξθγεί και τον εγγενι παραλογιςμό τθσ, όπωσ και το άγχοσ και το 
βαςανιςμό των παιδιϊν. Το κακό ςτθν παιδεία δεν οφείλεται ςτισ μεκόδουσ και τισ 
δομζσ, εξάλλου ςτο δυτικό κόςμο και μζκοδοι και δομζσ ςφγχρονεσ υπάρχουν, αλλά το 
πρόβλθμα παραμζνει. Παραμζνει και είναι δυςεπίλυτο, γιατί το πρόβλθμα τθσ παιδείασ 
είναι θ απελευκζρωςι τθσ από το δαίμονα τθσ ιδιοτζλειασ και του ωφελιμιςμοφ, θ 
αναηιτθςθ τθσ ευχαριςτιακισ τθσ κεϊρθςθσ, θ οποία  βρίςκεται ςτον αντίποδα του 
καταναλωτικοφ μασ πολιτιςμοφ. 
       Για όλα αυτά όμωσ δεν μποροφμε να κάνουμε λόγο αν δεν απαντιςουμε ςτο 
ερϊτθμα « τι είμαςτε, τι ον είναι ο άνκρωποσ». 
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      Είναι ο άνκρωποσ ζνα ον που περιορίηεται αυτάρεςκα ςτα ςυςτατικά του με  
κατάλθξι του το οριςτικό τζλοσ, το κάνατο ι είναι το ον, που κατά τθν παλαιοδιακθκικι 
αφιγθςθ δθμιουργείται από το Θεό, από  προχπάρχουςα φλθ, αλλά ωσ εικόνα του, 
εμφυςά ςϋαυτό ο Θεόσ τθ δυνατότθτα να υπάρχει όπωσ Αυτόσ, ωσ προςωπικι φπαρξθ. 
Να υπάρχει δθλαδι αυκεντικά, χωρίσ να περιορίηεται ςτα ςυςτατικά του, ςχετιηόμενοσ με  
το εντελϊσ ζτερο, το Θεό αλλά και με τον άλλο άνκρωπο και τθν κτίςθ και να ζχει τθ 
δυνατότθτα να φτάςει ςτθν αιωνιότθτα, ςτθν Ανάςταςθ που κα του χαρίςει ο Θεόσ.  
       Αυτόσ ο τρόποσ φπαρξθσ του ανκρϊπου, ωσ εικόνασ, προςδιορίηει μια τελικι 
υπζρβαςθ, που είναι ςυγχρόνωσ και αφετθριακι, είναι προχπόκεςθ και πθγι αλλά και 
τζλοσ και ςκοπόσ όλων: Το πζραςμα από τον αυτόνομο άνκρωπο ςτον άνκρωπο εικόνα 
του Θεοφ. Εδϊ βζβαια πρζπει να επιςθμάνουμε ότι μιλάμε για πζραςμα από τθν 
αυτονομία, τθν απολυτοποίθςθ δθλαδι του ατομικιςμοφ,  ςτθν εικόνα και όχι ςτθν 
ετερονομία, ςτθν εξάρτθςι του ανκρϊπου δθλαδι από ό,τι ζξω από τθν φπαρξι του 
μπορεί να τον εξαρτά, να τον κακορίηει. Θ δυτικι κεολογία  πρϊτα και θ φιλοςοφία 
ζπειτα δθμιοφργθςαν τθν πόλωςθ μεταξφ αυτονομίασ και ετερονομίασ ςτο ηιτθμα τθσ 
ςχζςθσ Θεοφ- κόςμου. Θ κζςθ τθσ ετερονομίασ  διευκόλυνε πολφ τθ δυτικι εκκλθςία να 
επιβάλλεται ςτον κόςμο, και ο κόςμοσ αναπόφευκτα απάντθςε με τθν αυτονομία και 
οικοδόμθςε τον πολιτιςμό του πάνω ςϋαυτιν. Αλλά ςτισ μζρεσ μασ φαίνεται ότι οι πιο 
προωκθμζνεσ αναηθτιςεισ αυτοφ του ίδιου πολιτιςμοφ, χωρίσ κεολογικζσ ι πνευματικζσ 
επιδράςεισ κλονίηουν τθν κυρίαρχθ μζχρι ςιμερα αντίλθψθ για αυτονομία ι τουλάχιςτον 
για αυτοδυναμία και αυτοτζλεια των όντων. Στθν ψυχολογία γίνεται λόγοσ για αρχζτυπεσ 
καταςτάςεισ, θ αρχι τθσ απροςδιοριςτίασ δεν απζχει και πολφ από το να είναι μια μορφι 
φυςικοφ αποφατιςμοφ. Σιμερα γνωρίηουμε ότι κάκε ζννοια που δθλϊνει τθ φυςικι 
πραγματικότθτα, μπορεί εμπειρικά να κατανοθκεί μόνο ωσ επαγωγικόσ -εκ των υςτζρων- 
προςδιοριςμόσ ςχζςεων που ενεργοφνται προθγουμζνωσ, ςχζςεισ που μπορεί βζβαια να 
είναι προςιτζσ μόνο ςτθ μακθματικι ςθμαντικι. Ζνα παράδειγμα, υπάρχει το θλεκτρόνιο, 
αν όμωσ κελιςουμε να ορίςουμε τισ ζννοιεσ με τισ οποίεσ γίνεται κατανοθτι θ φπαρξι 
του κα πρζπει να καταφφγουμε ςε «αποφατικό» οριςμό. Να ποφμε ότι το θλεκτρόνιο  
γίνεται επιςτθμονικά αντιλθπτό άλλοτε ωσ ςϊμα άλλοτε ωσ κφμα, χωρίσ κακεαυτό να 
είναι οφτε το ζνα οφτε το άλλο. Το προςδιορίηουμε ωσ «ςϊμα» όταν κζλουμε να 
δθλϊςουμε τόπο και ωσ «κφμα» όταν κζλουμε να δθλϊςουμε ταχφτθτα, αλλά οφτε ο 
τόποσ οφτε θ ταχφτθτα υπάρχουν κακεαυτά, ςυγκροτοφνται μόνο από τθν παρατιρθςθ, 
ανάλογα με το είδοσ τθσ πειραματικισ παρζμβαςθσ. Θ παρατιρθςθ διαμορφϊνει το 
αντικείμενό τθσ, το αντικείμενο υπάρχει ωσ παρατθροφμενο, είναι  ςε ςχζςθ με το 
υποκείμενο παρατθρθτι. Θ επιςτιμθ ςιμερα αποδεικνφει επιςτθμονικά ότι ζχει όρια, ότι 
φκάνει ςε ζνα τοίχο πζρα από τον οποίο δεν μπορεί να ερευνιςει. Υπάρχει το πζρα από, 
το επζκεινα. Ο ςφγχρονοσ πολιτιςμόσ όμωσ με τισ πιο εκλεπτυςμζνεσ λειτουργίεσ του, 
κυρίωσ μζςα από τθν τζχνθ, αλλά και  τισ   παραλειτουργίεσ του  (όπωσ τα ναρκωτικά και 
τουσ άλλουσ τρόπουσ φυγισ και διεφρυνςθσ τθσ ςυνείδθςθσ ) φαίνεται ότι αρχίηει να 
υποψιάηεται και να αναηθτεί το επζκεινα. Σϋ αυτό το άνοιγμα του ςθμερινοφ πολιτιςμοφ 
θ κεϊρθςθ του ανκρϊπου ωσ εικόνασ μπορεί να δϊςει ςοβαρι προοπτικι.  



 3 

      Τι είναι όμωσ θ εικόνα; Πολφ ςυνοπτικά θ εικόνα δεν είναι μια απλι εξωτερικι 
ομοιότθτα ι αναλογία προσ το αρχζτυπο. Θ ςχζςθ εικόνασ και αρχετφπου είναι ςυςτατικι 
τθσ εικόνασ. Θ εικόνα δθλαδι είναι αλθκινά φλθ που όμωσ επίςθσ αλθκινά και 
πραγματικά εικονίηει το αρχζτυπο. Γι αυτό και ο άνκρωποσ είναι εκ καταςκευισ κεοειδισ, 
υπάρχει κατά τον τρόπο του Τριαδικοφ Θεοφ ωσ πρόςωπο, ελεφκερα ςχετιηόμενο και 
ευχαριςτιακά αναφερόμενο ςτο ζτερο.  Και αυτόσ ο τρόποσ τθσ φπαρξισ του είναι θ 
πραγματικι, θ αυκεντικι του λειτουργικότθτα. Θ κεοείδια αυτι δεν είναι μια εξωτερικι 
ςφραγίδα που ςφραγίηει τον άνκρωπο απ’ ζξω, είναι ο νόμοσ τον οποίο ο αλθκινά 
φιλάνκρωποσ Θεόσ ζγραψε, φφτεψε μζςα ςτθ ςφςταςι του για να αναδφεται, να 
αναβλφηει από τον ίδιο τον άνκρωπο. Ζτςι ο άνκρωποσ όπωσ κι αν είναι ςε όποια θλικία, 
περιςςότερο ι λιγότερο ζξυπνοσ, υγιισ θ αςκενισ ακόμθ και με αςκζνειεσ ςωματικζσ ι 
πνευματικζσ που τον κάνουν κυριολεκτικά αγνϊριςτο, άνοια, αλτςχάϊμερ, δεν παφει να 
είναι εικόνα του Θεοφ, κεοειδισ, προςωπικι φπαρξθ.  
      Το κλειδί τθσ  ςφνδεςθσ του ¨είναι του Θεοφ¨ και ¨του ανκρϊπινου είναι¨   βρίςκεται 
ςτο Χριςτό, κατά ςυνζπεια ςτθν ιςτορία τθσ ςωτθρίασ, ζτςι θ ιςτορία γίνεται καίριοσ 
παράγοντασ τθσ ςχζςθσ κείου και ανκρϊπινου προςϊπου. Μακριά λοιπόν από όποιον 
Πλατωνιςμό θ ιςτορία είναι ο χϊροσ τθσ πάλθσ του ανκρϊπου με το κοινωνικό κακό αλλά 
και ο χϊροσ τθσ προςωπικισ του πάλθσ   με τθ φκορά και το κάνατο. Ιςτορία είναι κάκε 
δθμιουργία του ανκρϊπου που επιχειρεί να οικοδομιςει και να ςτερεϊςει μια 
διαχρονικι ταυτότθτα μζςα ςτθ ροι του χρόνου. Αυτό γίνεται είτε με τθν τζχνθ και  τον 
πολιτιςμό,   είτε επιδιϊκεται με πολζμουσ και αγϊνεσ που ςκοπό ζχουν τθν επιβολι μιασ 
ομαδικισ, εκνικισ, ιδεολογικισ ι άλλθσ ταυτότθτασ. Κι όλα αυτά εξ αιτίασ τθσ δίψασ του 
ανκρϊπου για αιωνιότθτα και υπζρβαςθ τθσ φκοράσ και του κανάτου, πράγματα εγγενι 
τθσ κτιςτότθτασ  Στα πλαίςια λοιπόν αυτά του κοινωνικοφ αλλά και οντολογικοφ 
χαρακτιρα τθσ ιςτορίασ τθσ ςωτθρίασ εν Χριςτϊ, τθσ υιοκεςίασ εν Χριςτϊ που προςφζρει  
το βάπτιςμα  και οδθγεί ςτθ κεία ευχαριςτία, μποροφμε να δοφμε το ςθμαντικό ρόλο τθσ 
εκπαίδευςθσ ωσ δθμιουργίασ του ανκρϊπου, και να διερευνιςουμε τον ευχαριςτιακό τθσ 
χαρακτιρα, να δοφμε τον τρόπο με τον οποίο κα ελευκερωκεί από τα δεςμά τθσ 
δουλείασ και κα λειτουργιςει και πάλι ωσ παιδεία. 
      Θ γνϊςθ ςτθ ςθμερινι εκπαίδευςθ λειτουργεί κυρίωσ ωσ εκμάκθςθ (ςυγκζντρωςθ 
πλθροφοριϊν, απομνθμόνευςθ και λογικι επεξεργαςία των πλθροφοριϊν). Οι 
λειτουργίεσ αυτζσ αςφαλϊσ είναι και αναγκαίεσ και χριςιμεσ, αποτελοφν όμωσ το πρϊτο, 
κα λζγαμε το μθχανιςτικό επίπεδο τθσ γνϊςθσ. Αυτζσ οι λειτουργίεσ είναι και οι 
λειτουργίεσ των  θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν. Και όταν μείνουν μόνεσ νεκρϊνουν τθ 
γνϊςθ. Θ απομνθμόνευςθ   λόγου χάριν είναι μία επί μζρουσ λειτουργία τθσ μνιμθσ, γιατί 
ο άνκρωποσ δεν κυμάται μόνο πράγματα που ζμακε, αλλά και που ζηθςε ι που 
υπάρχουν μζςα ςτθν φπαρξι του αφανζρωτα ακόμθ ι που δεν ζχει ςυνειδθτοποιιςει.  
Όλεσ αυτζσ οι επιμζρουσ λειτουργίεσ αποτελοφν επιμζρουσ λειτουργίεσ τθσ διάνοιασ, θ 
οποία όπωσ μασ πλθροφοροφν οι ανκρωπολογικζσ επιςτιμεσ εμπεριζχει ακόμθ τθ 
φανταςία, τθν εφευρετικότθτα και άλλεσ λειτουργίεσ οι οποίεσ όταν ςυλλειτουργοφν 
οδθγοφν ςτθ ςκζψθ. Θ ςκζψθ είναι ζνα ςκαλοπάτι πάνω από τθν εκμάκθςθ. Για να 
αρχίςει δθλαδι θ εκπαίδευςθ να ανυψϊνεται ςε παιδεία δεν αρκεί να διευρφνεται θ 
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εκμάκθςθ, χρειάηεται να αςκείται και θ ςκζψθ, πράγμα που κα γίνει με τθν καλλιζργεια 
όλων των λειτουργιϊν τθσ διάνοιασ. Κι αυτό μπορεί να πραγματοποιθκεί και μζςα από τα 
αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία, κυρίωσ όμωσ με τθν αγωγι που προςφζρει ο 
δάςκαλοσ. Αλλά  και θ ςκζψθ δεν είναι ακόμθ γνϊςθ. Πράγμα που μασ τοποκετεί 
μπροςτά ςε μια νζα υπζρβαςθ. Θ διάνοια αποτελεί επί μζρουσ λειτουργία του Νου. Ο 
νουσ είναι κάτι πολφ ευρφτερο, δεν ςκζφτεται τόςο όςο βλζπει, ορά, κεάται. Θ κζαςθ ι 
«κεωρία» είναι τόςο για τθν αρχαία ελλθνικι όςο και για τθν ορκόδοξθ παράδοςθ θ 
πραγματικι γνϊςθ. Στο δυτικό πολιτιςμό παρακεωρείται θ ποιότθτα τθσ γνϊςθσ ωσ 
κζαςθ γιατί παρακεωρείται θ πραγματικότθτα του νου. Κυριαρχεί θ διάνοια. Μ’ αυτιν 
ςυγκροτείται θ φιλοςοφία, θ επιςτιμθ, θ κεολογία. Ο άνκρωποσ κατανοεί τθν φπαρξι 
του ωσ διάνοια, ςκζπτομαι άρα υπάρχω. Αυτι είναι θ αφετθρία του ςθμερινοφ 
πολιτιςμοφ και γι’ αυτό για τθ ςθμερινι εκπαίδευςθ, και τον πολιτιςμό γενικότερα, θ 
αλθκινι γνϊςθ είναι πολφ  δφςκολα προςιτι, όχι όμωσ και απρόςιτθ. Χρειάηεται 
ςταδιακι προςζγγιςθ. Χωρίσ να παρακεωρείται θ διάνοια κυρίαρχθ κζςθ ζχει  ο νουσ.  Οι 
Πατζρεσ  τθσ εκκλθςίασ επαινοφν τθ γνϊςθ ωσ κζαςθ αλλά χρθςιμοποιοφν τθ ςκζψθ και 
τθν καταξιϊνουν φωτίηοντάσ τθν με τθ γνϊςθ. Τθν καταδικάηουν όταν νομίηει πωσ είναι 
αυτάρκθσ και με τθ δικι τθσ δφναμθ κα φτάςει να γνωρίςει το Θεό.  
       Υπάρχει όμωσ και μια πιο ςοβαρι υπζρβαςθ για τθ ςυγκεκριμζνθ εκπαίδευςθ 
προκειμζνου να φτάςει να λειτουργεί ωσ παιδεία, είναι το πζραςμά τθσ  από τθ 
διαςπαςμζνθ αντίλθψθ που ζχει για το μακθτι και τθ μονομερι αγωγι που του 
προςφζρει ςτθν προςπάκεια τθσ παιδείασ για ενοποίθςθ και  ανάπτυξθ από κοινοφ όλων 
των ψυχοςωματικϊν του λειτουργιϊν. Στο ςθμείο αυτό όςο κι αν φαίνεται παράδοξο 
μπορεί να βοθκιςει θ νθπτικι – αςκθτικι παράδοςθ τθσ ανατολικισ εκκλθςίασ, θ οποία 
ζχει διειςδφςει ςτθ λειτουργία του νου, τθσ ςκζψθσ, τθσ μνιμθσ. Περιγράφει 
λεπτομερειακά τθ ςχζςθ του νου με το κατ’ εξοχιν κζντρο τθσ ανκρϊπινθσ φπαρξθσ, τθν 
καρδία. Υπάρχει πολλι μεγάλθ ςχετικι γραμματεία, θ οποία όμωσ αφορά τα 
προχωρθμζνα ςτάδια τθσ πνευματικισ ηωισ γιατί τότε τα πρϊτα ςτάδια ιταν γνωςτά. Θ 
ςχζςθ του νου και τθσ καρδίασ ςτα πρϊτα ςτάδια ιταν γνωςτι ςε όλουσ, ςτθν παιδεία θ 
ςχζςθ αυτι λειτουργοφςε, ιταν  πολιτιςτικό αυτονόθτο ότι ο άνκρωποσ δεν γνωρίηει 
μόνο με το νου πόςο μάλλον μόνο με τθ διάνοια, αλλά με το νου και τθν καρδία μαηί. Θ 
γνϊςθ είναι ενζργεια ψυχοςωματικι. Και ςτθν αρχαιότθτα και ςτο Βυηάντιο αλλά και 
ςτθν τουρκοκρατία αυτό ιταν που ζκανε τθν παιδεία να ζχει κεντρικό παιδευτικό μζςο τθ 
ςυν–κίνθςθ όλων των ψυχοςωματικϊν λειτουργιϊν του παιδιοφ. Μια ςυν-κίνθςθ όχι 
ςυναιςκθματικι αλλά υπαρξιακι που οδθγεί ςτον ενκουςιαςμό, ςτθν ζνωςθ με το 
γνωριηόμενο που τελικά γεννά τθ γνϊςθ. Γι’ αυτό ο Πλάτωνασ  κεϊρθςε ωσ φορζα τθσ 
γνϊςθσ και τθσ παιδείασ τον ζρωτα. 
      Στο ςθμερινό πολιτιςμό θ εκπαίδευςθ ζχει ωσ μόνο φορζα τθ λογικι κι ζτςι 
ακρωτθριάηει τον άνκρωπο. Για να γίνει παιδεία κα πρζπει να ςυμπεριλάβει τθν 
παιδαγωγία (τθ διεφρυνςθ, τθν ανάπτυξθ, τον προςανατολιςμό) και του 
ςυναιςκθματικοφ κόςμου και  τθ δφναμθ τθσ  βοφλθςθσ  του παιδιοφ. Κι αυτό όχι ωσ 
πάρεργο αλλά ςτον ίδιο βακμό με τθν ανάπτυξθ των διανοθτικϊν του λειτουργιϊν.         
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      Εξαιρετικά ςθμαντικό ρόλο ς’ αυτό εκτόσ από τα αναλυτικά προγράμματα και τα 
βιβλία ζχει και πάλι ο δάςκαλοσ, ο οποίοσ ςτθ ςχζςθ του με το μακθτι καλείται να 
ςυναντιςει το πρόςωπο, τθ μοναδικι προςωπικι φπαρξθ του κάκε μακθτι με τθν κάκε 
του ιδιαιτερότθτα, που μζςα ςτθν ομοιότθτά του με τουσ άλλουσ μακθτζσ είναι 
μοναδικόσ κι ανεπανάλθπτοσ, εξαιρετικά πολφτιμοσ. Ο περιςςότερο και ο λιγότερο 
ζξυπνοσ είναι το ίδιο άξιοσ. Ο όμορφοσ και ο άςχθμοσ είναι το ίδιο ωραίοσ.  Όλεσ οι 
επιμζρουσ ιδιότθτεσ  ςχετικοποιοφνται. Μζςα ςε μια τζτοια ςχζςθ ςυμβαίνει θ 
ςυνάντθςθ των δφο προςϊπων δαςκάλου και μακθτι και θ ςχζςθ γίνεται ςχζςθ 
ςυνοδοιπόρων και αγαπθμζνων και φίλων ςτο δφςκολο και ανθφορικό ταξίδι προσ τθ 
γνϊςθ.  Οι περιγραφζσ του Πλάτωνα ωσ μακθτι και ωσ δαςκάλου, του Χριςτοφ με τουσ 
μακθτζσ του, του Παφλου, του Χρυςοςτόμου με το Λιβάνιο και τουσ δικοφσ του μακθτζσ 
μασ δίνουν τθ ςχζςθ αυτι ςαν φλόγα που πυρπολεί το άτομο και το μεταμορφϊνει χωρίσ 
να το καταςτρζφει. Ζτςι μεταμορφϊνεται θ κοινωνία από ζνα ςφνολο ατόμων ςε μια 
κοινωνία προςϊπων.  
     Όταν φκάςει μία τάξθ να λειτουργεί ωσ κοινότθτα τότε είναι δυνατό να ςυμβεί και μια 
άλλθ υπζρβαςθ, από τθ χρθςτικι αντίλθψθ για τθν εκπαίδευςθ να περάςουμε ςε μια 
άλλθ ανιδιοτελι, ευχαριςτιακι. Είναι θ κεϊρθςθ και προςφορά τθσ παιδείασ ωσ δωρεάσ! 
Αυτόσ ο ςτόχοσ βζβαια είναι και ο δυςκολότεροσ γιατί θ ευχαριςτιακι κεϊρθςθ τθσ ηωισ 
βρίςκεται όπωσ είπαμε, παραπάνω, ςτον αντίποδα του καταναλωτικοφ μασ πολιτιςμοφ 
και δεν επιτυγχάνεται με αλλαγζσ δομϊν και μεκόδων αλλά με αλλαγι του 
προςανατολιςμοφ του ανκρϊπου και όλου του του πολιτιςμοφ. Αλλά θ ευχαριςτιακι 
κεϊρθςθ τθσ ηωισ είναι θ μεγάλθ προχπόκεςθ τθσ κείασ ευχαριςτίασ από τθν πλευρά 
του ανκρϊπου. Χωρίσ αυτι οποιαδιποτε ςυμμετοχι μασ ςτθ Λειτουργία είναι άκαρπθ, 
είναι όμωσ και ο μεγαλφτεροσ καρπόσ τθσ όςον αφορά τθ κζςθ μασ ωσ χριςτιανϊν μζςα 
ςτθν κοινωνία.  
      Και αυτά βζβαια αφοροφν το κζμα μασ. Μιλιςαμε ιδθ για τθ βαριά αςκζνεια τθσ 
εκπαίδευςθσ ςιμερα, για τθν υποδοφλωςι τθσ ςτο δαίμονα του     ςυμφζροντοσ. Όλεσ οι 
υπερβάςεισ που αναφζραμε ζχουν ςκοπό να νικθκεί ο δαίμονασ  τθσ ιδιοτζλειασ και του 
ωφελιμιςμοφ και τθ κζςθ του να πάρουν το πνεφμα τθσ ελευκερίασ και τθσ ομορφιάσ του 
αρχαίου ελλθνιςμοφ και το πνεφμα τθσ ευγνωμοςφνθσ, τθσ ευχαριςτίασ, του δϊρου του 
ορκόδοξου πολιτιςμοφ. 
     
     Θ πραγματικι ςχζςθ τθσ εικόνασ με το αρχζτυπο που αναφζραμε πιο πάνω δεν είναι 
πλιρθσ, γι’ αυτό υπάρχει ςαν ςυςτατικό επίςθσ ςτοιχείο τθσ φπαρξθσ και θ φορά προσ το 
αρχζτυπο. Θ δεδομζνθ από τον Τριαδικό Θεό προςωπικι  φπαρξθ  ςτον άνκρωπο. Θ 
πραγματικι αλλά όχι πλιρθσ ςχζςθ καλείται    ελεφκερα ςτθν ολοκλιρωςι τθσ, ςτθν  
ζνωςθ με το Θεό μζςα ςτθν ιςτορία τθσ ςωτθρίασ. 
     Θ ςθμαςία  αυτισ τθσ κεμελιϊδουσ ανκρωπολογικισ αλικειασ για το ηιτθμα τθσ 
παιδείασ είναι μεγάλθ. Θ πρόοδοσ ςτθ γνϊςθ, θ προκοπι του ανκρϊπου ςτθν προςωπικι 
του ελευκερία αλλά και ςτθν ενότθτα ταυτόχρονα, θ ολοκλιρωςι του ωσ προςωπικι 
φπαρξθ και θ άρρθκτθ κοινωνία του με τα άλλα πρόςωπα πραγματοποιοφνται ςτθ 
ιςτορία τθσ ςωτθρίασ, επειδι είναι εικόνα του ¨εν μιά ουςία¨  Τριαδικοφ Θεοφ. Όλεσ οι 
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προςωπικζσ  διαςτάςεισ και λειτουργίεσ του μποροφν να αναπτυχκοφν χωρίσ όρια, 
μπορεί να φκάςει ςτθ κζωςθ. Το αςίγαςτο πάκοσ του για τθν τελειότθτα εδϊ ζχει τθ 
αφετθρία του.  

        Θ κεϊρθςθ του ανκρϊπου ωσ εικόνα δίνει και ςτθν παιδεία φψιςτθ ςθμαςία, 
γιατί ο ελεφκεροσ άνκρωποσ ωσ προςωπικι κατ’ εικόνα φπαρξθ είναι τρεπτόσ. Θ παιδεία 
ζχει τθ δυνατότθτα να τον διαμορφϊςει ςφμφωνα με το αρχζτυπο που επιλζγει. Μπορεί 
να του ανοίξει το δρόμο για το κεό, μπορεί όμωσ να τον κάνει και μθχανι, εξάρτθμα του 
κοινωνικοφ ςυςτιματοσ, αν αυτό κεωρθκεί ωσ αρχζτυπο ι να τον κάνει φπαρξθ 
ενςτικτϊδθ, μονοδιάςτατα βιολογικι, αν κεωρθκεί ωσ αρχζτυπο τθσ φλθσ θ ίδια θ φλθ. 
Αυτό όμωσ ςθμαίνει και τθ ςχετικοποίθςθ τθσ παιδείασ.  Ο άνκρωποσ ωσ εικόνα του 
άπειρα ελεφκερου Θεοφ είναι κι αυτόσ ελεφκεροσ. Θ ελευκερία είναι ςυςτατικό τθσ 
προςωπικισ του φπαρξθσ. Όταν χάνεται θ ελευκερία του νιϊκει να χάνεται και ο ίδιοσ. 
Είναι δικαίωμα ςυνεπϊσ του κάκε ανκρϊπου, του κάκε παιδιοφ και κάποιεσ φορζσ και 
χρζοσ του να αμφιςβθτεί τθν παιδεία. Εξ άλλου δεν υπάρχει το παιδί για τθν παιδεία 
αλλά θ παιδεία για το παιδί, όπωσ ςφμφωνα με τον ςυγκλονιςτικό λόγο του Χριςτοφ δεν 
υπάρχει ο άνκρωποσ για το Νόμο αλλά ο Νόμοσ για το άνκρωπο, λόγοσ με το οποίο 
εξοβζλθςε τελεςίδικα από τον αλθκινό χριςτιανιςμό τθν ετερονομία.  Αυτονομία και 
ετερονομία είναι προϊόντα του ανκρωπιςμοφ. Αν και φαινομενικά αντίκετεσ αυτζσ οι 
κεωριςεισ του ανκρϊπου ζχουν το ίδιο κατ’ ουςίαν περιεχόμενο. Θ μία είναι καρπόσ τθσ 
άλλθσ. Σιμερα  ςτθν εκπαίδευςι μασ κάτω από το προςωπείο τθσ πρϊτθσ επικρατεί θ 
δεφτερθ.  Τα παιδιά εξαπατοφνται. Νομίηουν ότι αναπτφςςονται αυτόνομα ενϊ ςτθν 
πραγματικότθτα ςφαδάηουν και αςφυκτιοφν κάτω από τθν αφόρθτθ πίεςθ που τουσ 
επιβάλλουν το ςφςτθμα και οι ανάγκεσ του. Είναι λοιπόν επείγουςα ανάγκθ ςτθν 
εκπαίδευςθ να γίνει κι αυτι θ υπζρβαςθ, να περάςει από τθν αυτονομθμζνθ κεϊρθςθ 
του ανκρϊπου ςτθ κεϊρθςι του ωσ εικόνα του κεοφ. Κι αν επιτευχκοφν οι υπερβάςεισ 
αυτζσ θ εκπαίδευςθ  κα απελευκερωκεί ςε ζνα μεγάλο βακμό και κα αρχίςει και πάλι να 
λειτουργεί ωσ παιδεία. Σϋαυτι τθν προοπτικι θ Τζχνθ, θ επιςτιμθ και θ τεχνολογία κα 
μποροφςαν να είναι εξαιρετικά ςθμαντικά βοθκιματα  ςτα χζρια του  παιδευομζνου 
ανκρϊπου για τθν προςζγγιςθ τθσ αλικειασ και τθν επίλυςθ των προβλθμάτων του. 
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